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S.D. Samuel Olofsson i Näsbyn ingaf det Inventarium 
som gästgifwaren If war Tomasson der sammastädes i Lifs- 
tiden och hans hustru Barbro Danielsdotter den 6. Maii 
sisdledne öfwer hans fasta och lösa Egendom uprätta låtit. 
Hwaraf be fonts, det If war Lomasson lämnadt efter sig et 
skattehemman i Näsbyn 5/16 mantal; Och war jämwäl å 
berörda Inventarium följande anteckning.

Sedan thesse af gående Poster af Egendoms Summan blif- 
wit drugne, warder behållningen af dhet lösa S86 daler 
4 ./. och af det fasta 666 daler H3 ./. som til sammans lag- 
de giör 1552 daler 26 ./. öre kopparmynt; af hwilken be
hållnings Summa Fadren If war Lomasson förordnade nem- 
ligcn, til afledne sonen Johans efterlämnade barn 600 d:r, 
til Dottren Maria 164 daler 26 til dottren Beata 100 D:r 
och til dottren Kierstin 100 daler, samt til dottren Anna 
100 d:r, och dessutom til sidstnämde dotter Anna och hen
nes tillänekte man 488 d:r alt kopparmynt såsom sytninge 
lön för det the honom If war Lomasson til döde dagar föda, 
skiöta och hans Jordafärd besörja skola. Efter alt thetta 
förordnade Fadern If war Lomasson än ytterligare, at dott
ren Anna och hennes tiltänekte man skola efter hans död, 
ej allenast äga hans del i lösa, utan ock i fasta Egendomen 
för thet wärde then nu finnes utförd, samt at så söka sig 
then wällofliga Hoards Rättens laga Fasta härå; Men ther- 
emot wara förbunden icke allenast at betala then gäld nu 
i afgäende Poster finnes uptagen, utan ock hwad i arf til 
hwar och en af hans barn nu blifwit them tillagdt, thertil 
med skal ock hon Anna med thes man wara förplichtade, 
at hos sig i hus och bröd hafwa afledne sonen Johans efter- 
låtne äneka Brita Johansdotter, så länge hon sig håller 
ogift, samt föda och upfostra bemelte afledne sonen Johans 
Omyndige 7 barn, utan något beräknande, til thes the sig 
sielfwa födan förwärfwa kunna, och öfwer alt thetta. at 
låta dottren Maria så länge hon sig ogit håller, niut et fritt 
hemkall, som alt på til framdeles minne antecknades.

At sålunda om föregående min Egendom af mig med 
godt förstånd och fri wilja blifwit förordnadt utan at mine 
öfrige barn något härå efter min död skota hafwa macht 
at klandra, det warder med mit nams undersättiande i wit- 
nens närwaro bestyrkt, som skiedde på ofwan skrefne åhr 
och dag

Ifwar Lomasson 
i Näsbyn

Sålunda wara af Ifwar Lhomasson med godt förstånd 
förordnadt och af oss uptechnat och wärderat, intyga på 
förberörda åhr och dag.

J. P. Schildt Er. Joh. Salander 
Olof Dafwidsson i Näsbyn.

Likaledes upwiste Samuel Olofsson högloflig Kongl. Kam
mar. Collegii den 19 Maii 1752 för Ifwar 'tomasson uppå 
ofwanberörde Skattehemman i Näsbyn utfärdade Skatte- 
bref; och sedan desse handlingar blifwit upläste, och 
Samuel Olofsson samt Anna lfwarsdotter, äfwen härwid 
närwarande, förklarat sig nöjda at hwardera til äcktenskap 
taga; så anhöll Samuel Olofsson, det honom och bemelte 
hans Fästmö lagfart och Fasta å detta hemman bewiljas 
kunde.

Pä efterfrågan erhölt Rätten den underrättelse at Ifwar 
Lomasson 2:ne gånger warit gift och i första giftet med 
Kierstin Johansdotter haft 5 barn, nemligen En myndig son 
Johan samt 4 döttrar, Kierstin gift med Nils Matsson, 
Beata med unga Nils Nilsson, Brita som i lifstiden warit 
gift med unga Jöns Jönsson, alla i Näsbyn, men lämnat 
efter sig et barn hwileket straxt efter Modern aflidit, och 
Maria ogift, för hwilcken sednare Olof Olofsson i berörde 
By Förmyndare är; Hwar förutan sonen Johan äfwen genom 
döden afgådt och omyndige barn efter sig lämnat: i andra 
giftet åter med Barbro Danielsdotter har Ifwar Lomasson 
allenast et barn, dottren Anna, hwilcken som ofwanberört 
är, med sökanden Samuel Olofsson förlofwad är.

Härwid inställte sig Ifwar Lomassons äneka Barbro 
Danielsdotter och sedan nämnden intygadt, at Ifwar Lomas- 
son under warande äcktenskap med bemelte Barbro Dani
elsdotter, detta hemman ifrån Crono til Skatte inlöst; Så 
samtyckte Barbro Danielsdotter det hennes dotter Anna 
och denna sednares Fästman Samuel Olofsson Lagfart och 
Fasta å hela hemmanet erhålla mäge; men om hon med 
denna sin dotter och hennes Fästeman icke uti et bröd 
åsämjas skulle, så förbehöll sig Barbro Danielsdotter at, 
så länge hon lefwer. fä sin Lrediedel af Hemmanet nyttia 
och bruka, hwilcken Lrediedel likwäl. efter Barbro Daniels- 
dotters död, Samuel Olofssons och hans tiltänekta hustrus 
hemman åter hemfalla skulle.
Upläst och widkiänt.
Och blef derefter ofwan berörde Skatte Hemman i Näsbyn 
5ll6 Mantall för Anna lfwarsdotter och hennes Fäste man, 
Samuel Olofsson Första gången utan klander upbudit; dock 
kommer man Fasta bewiljas, afledne sonens Johan Ifwars- 
sons omyndige barns Förmyndare Unga Nils Nilsson och 
Unga Jöns Jönsson, Nils Malsson och hans hustru, bemälte 
unga Nils Nilssons hustru och Förmyndaren Olof Olofsson 
alla i Näsbyn at höras om de härwid hafwa något at på
minna.


